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N YT päättyneenä opintovuotena on koulun johto pyrkinyt edelleen
kin syventämään ja spesialisoimaan opetusta. Siten on syysluku

kauden alusta perustettu päiväosastoile eli taideteollisuuskouluun
uusi graaiillisen taiteen ammattiosasto, jossa taiteilija Toivo Vikstedt
on graafillisen sommittelun opettajana. Kouluutettujen reklaamipiirtä
jien tarve on vuosi vuodelta käynyt yhä tuntuvammaksi, mutta myös
kin kuvitus- ja kirjankoristustaiteen alalla, missä meikäläinen alhai
nen taso ilmenee räikeässä valossa, kun tekee vertailuja monen muun
maan kanssa, kasvaa kouluutettujen kykyjen tarve yhtämittaa. Uuden
osaston tarkoituksena on näinollen tyydyttää varsinkin ammattipii
reissä kauan tunnustettua puutetta. Osasto on kolmivuotinen ja tu
lee graafillisten sommitteluharjoitusten ohella käsittämään myöskin
kivi- ja kirjapainon alaan kuuluvia ammattiharjoituksia. Opetus
ohjelman yksityiskohtainen muodostelu jää riippuvaksi niistä tutki
muksista, joita ensi kesänä tullaan ulkornajlla harjoittamaan taide
teollisuusyhdistyksen tätä tarkoitusta varten antamilla varoilla.
Osaston olemassaolon tarpeellisuutta todistaa osaltansa runsas oppi
lasmääräkin, jonka valitettavasti ei kuitenkaan ole havaittu tarjoavan
laadultaan kylliksi etevää aineistoa. Sen vuoksi on katsottu tarpeelli
seksi toimeenpanna verrattain ankara karsinta siirrettäessä oppilaita
ylemmälle vuosikurssille.
Koulun päiväosastosta on lisäksi huomattava, että piirustuksen

opettajien valmistuskurssi tästä lukuvuodesta alkaen on pidennetty
kolmivuotiseksi ja asetettu sille korkeammat pääsyvaatimukset, jotka

. vastaavat yliopistoon johtavan koulun lähinnä viimeisen luokan oppi
määrää.
Koulun iltaosastollakin eli n.s. yleisessä ammattilaiskoulussa taide

. teollisia ammatteja varten on tehty opetusohjelmassa erinäisiä muu
toksia. Niinpä .on kirjansitojien kurssi, joka aikaisemmin toimi am-
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mattioppilaskurssina, mihin sitäpaitsi oltiin oikeutettuja ottamaan jo
opista päässeitä kirjansitojia kirjankultausharjoituksiin, muutettu
ainoastaan viimemainittuja käsittäväksi kurssiksi, kun sitävastoin
kaupunki on perustanut erityisen ammattioppilaskurssin yleisessä am
mattikoulussa. Keskuskoulussa oleva opista päässeiden kirjansito
jien kurssi on kaksivuotinen ja käsittää paitsi aikaisempaa kåsinkul
tauksen oppiainetta myöskin marmoreerauksen ammattiaineena. Tä
män lisäksi tulee toisella 1 uokalla hinnoittelua ja konekultausta; vii
memainittu oppiaine kuitenkin riippuva siitä, onko kultauspainokone
kaikkine tarveaineineen saatavissa. Ammattipiirustus, tekstaus ja
käsivarapiirustus jäävät vielä jatkuvasti pakollisiksi aineiksi
Niinikään kaksivuotiset opista päässeiden painajien ja latojien

kurssit ovat nekin sikäli muutetut, että on pyritty suurempaan .arn
mattiteknilliseen ja -teoreettiseen perehtymiseen m. m. toimeenpane
malla arnmattiopin luentoja. - Paitsi täysinoppineita kirjansitojia
ja kirjaltajia otetaan edeHämainittuihin kolmeen iltakurssiin myöskin
henkilöitä, jotka ovat suorittaneet vastaavat ammattikurssit kaupun
gin arnmattilaiskouluissa.
Nämä muutokset ovat lähinnä tuloksia viime kesänä pidetyistä·

kokouksista, joihin oli kutsuttu ammattimiehiä ja opettajia sekä val
tion ja kaupungin ammattiopetuksen tarkastajat.
Iltaosastosta on lopuksi sanottava, että opetusohjelmaan on otettu,

toistaiseksi vaihtoehtoisena oppiaineena, sommittelupiirustus 6 ·viikko
tuntina. Tämän toimenpiteen tarkoituksena on luoda lähempi yhteys
koulun molempien pääosastojen välille. Näiden harjoitustuntien
avulla koetetaan nimittäin helpoittaa lahjakkaiden oppilaiden siirty
mistä iltaosastosta päiväosastoon. Sitäpaitsi se jo sinänsäkin mer
kitsee taiteellisessa suhteessa edellisen osaston ammattityön arvo
kasta lisäystä.
Tämä oppivuosi on muuten huomattava siinä suhteessa, että sen

päättyessä aina vuodesta 1896 keskuskoulussa toiminut metallityön
tekijäin kurssi lakkaa toimimasta, tuituaan luokka - luokalta siitä
tehdyn sopimuksen mukaisesti siirretyksi kaupungin yleisen ammatti"
laiskoulun hoitoon. Samasta syystä kirjansitojainkin oppilaskurssi
lakkaa samoinkuin myös kurssi läkki-, levy- ja vaskiseppiä varten,
jotka nyttemmin saavat taideteollisen kehityksensä metallipakottajain
ja taidetakojain kurssilla.

J
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Metallityöntekijäin kurssi, joka on toiminut konepajoissa työsken
televien konetyöläisten opetuskurssina, oli keskuskoul un ensimmäinen
ammattikurssi, jolla oli pakollinen opetussuunnitelma, ja sen oppi
laat ovat aina muodostaneet huomattavan osan koko oppilaskunnasta.
Kurssin lakatessa menettää koulu samalla kaksi vuosikausia metalli
työläisten opetuksessa toiminutta amrnattiopettajaa, insinööri Oscar
Lönnrotin ja Hjalmar Renholmin, joista edellinen aina vuodesta 1892
on ollut koulun palveluksessa. Näille kunnioitetuille opettajille esit
tää koulun johto lämpimät kiitokset monivuotisesta ansiokkaasta
työstä.
Ensi oppivuoteen nähden saattaa mainita, että valtioneuvostolle on

jätetty tarpeellisen määrärahan anomus tekstiiliopetuksen laajenta
miseksi Taideteollisuuskoulussa. Mitään uutta erillistä arnmattiosas
toa kutomataidetta varten ei kuitenkaan ole tarkoitettu perustaa, vaan
liitetään opetus niinkuin ennenkin mallipiirustusosastoon ja lähinnä
sen alaosastoksi. Tämän lisäksi on anottu määrärahaa pajan ja me
tallipakotushuoneen vuokraarniseksi, koska koulun nykyään tätä tar
koitusta varten hallussaolevat huoneistot eivät vastaa viime vuosina
huomattavasti kasvanutta oppilasmäärää eivätkä varustuksiinsakaan
nähden enää ole tyydyttäviä. Ajanmukaisesti sisustetussa työpajassa
voidaan luonnollisesti opetus saada monin verroin tehoisarnrnaksi,
kuin on laita nykyisessä tilan ahtaudessa.

Laajemman tilan tarve käy koululle yleensäkin yhä tuntuvammaksi.
Tässä yhteydessä mainittakoon, että taide- ja taideteollisuusyhdistyk
SPt eräiden muiden laitosten kannattamina ovat jättäneet valtioneu
vostolle anomuksen, että valtio lähitulevaisuudessa rakennuttaisi eh
dotetulle tontille Etu-Töölössä museorakennuksen noiden yhdistysten
hallussa oleville taiteen ja taideteollisuuden kokoelmille. Niin pian
kuin· tämä polttava kysymys on ratkaistu, vapautuu taidegallerian
muuton kautta runsas määrä tilaa, jonka Ateneumiin sijoitetut kou
lut voivat silloin käyttää hyväkseen. Kuinka pian tämä tapahtuu, ei
ole tällä hetkellä ennustettavissa, mutta kaikesta päättäen ei kysy
myksen lopullista ratkaisua voida mitenkään kauan pitkittää.



OPETTAJAT

TAITEELLINEN JOHTAJA
Arkkitehti Rafael Blomstedt.

TARKASTUS
Taideteollisuusyhdistyksen valitsemana tarkastajana on toiminut

professori Armas Lindgren.

REHTORI
Arkkitehti Werner von Essen.
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Kromolitografiaa.
Ammattilaskentoa ruotsiksi.
Ammattilaskentoa suomeksi.
Kirjankultausta.
Käsivarapiirustusta.
Kirjanpitoa ruotsiksi.
Ammattilaskentoa suomeksi.
Piirust. elävän mallin mukaan.
Kivi painamista.
Konepiirustusta ja projekt.oppia
ruotsiksi.
Koristemaalausta ja an.mattipiir.
kirjankultaajille.
Plastillista anatomiaa.
Rakennus- ja viivotinpiirust.
Tekstausta ja latomista kirjalta
jille.
Kultasepäntyötä, ammattipiirust.
sekä ammattioppia ja -taloutta
taidetakojille ja met. pakottajille.
Harjoitusluokat.
T eks tausta.
Painovärien kemia!!. teknol. (ly
hyt .luentosarja).
Koristemaalausta sekä ammatti
ja ornamenttimaalausta.
Konepiirustusta ja projekt.oppia
suomeksi sekä ammattioppia me
talli työntekijöille.
Taidehistoriaa.
Tekst., kaunokirj. ja merkant.
litogr.
Hinnoittelua y. tariffi oppia kir
jaltajille.
Käsivara- ja ornamenttipiirus
tusta.
Käytänn. harjoit. puusepille
Ammattipiir. ja käytänn. harjoi
tuksia puusepille.
Kirjamarmoreerausta.
Äidinkieltä (ruotsia).
Äidinkieltä (suomea).
Ammattipiir. sekä taidetaontaa ja
-pakotusta.

W. Giesser, kromolitogr. : .
M. Holmberg, fil. maisteri .
K. A. Harma, kansakoulunop .
C. Jansson, työnjohtaja .
E. Kaaiamo, arkkitehti .
E. Kockberg, kirjanpitäjä .
0. Lappalainen, kansak. opettaja
A. Lauren, taiteilija .
M. Luther, kivipainaja .
0. Lönnrot, insinööri .

H. Malin, koristemaal. ja piirt.

V. Malmberg, kuvanveistäjä .
T. Montell, arkkitehti .
A. Nuora, faktori '\ .

f'. Nykänen, taidetak. ja metalli-
pakott. .

B. Närhi, piirust. opettaja .
0. Paaer, reklaamitait. .
E. Pyhäiä, insinööri .

A. Rapp, taiteil, ja koristemaal. ..

H]. Renhalm, insinööri .

E. Richter, fil. maisteri
j. Rignell, kivipiirtäjä

E. Rissanen, faktori .

M. Schjerfbeck, arkkitehti .

H. Siikanen, veistonopettaja
K. Siikanen, veistonopettaja

0. A. Stenberg, kirjansitoja
M. Strömsten, kansakoulunopett.

, A. Tynell, kansakoulunopett.
P. rynell, taidetakoja .
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Kirjanpitoa suomeksi.

Tekstausta, heraldiikkaa ja
kaunokirjoitusta.
Värioppia (teor.).
Tekstiiliharjoituksia.
Värioppia (graafill.) y. paina
mista.
Muoto-oppia ja sommittelupiirus
tusta.
Porsliinimaalausta.
Sommittel upiirustusta.
Projektiopiirustusta, käsivara
piirustusta ja tyylioppia.
Kåsivarapiirustusta.
Kaunokirjoitusta y. metod.
Käsivarapiirust. ja perspektiivi
oppia.
Muovailua.
Keramiikkaa.
Rakennusveistotaidetta.
H uonekal upiirustusta.
M uovail ua, kiven- ja puunveistoa.

E. Borenius, neiti .
A. Brummer, koristetait. . .
E. Elenius, koristetait., piirt. .

0. Elenius, koristetait., piirt. ..
D. von Essen, rouva .
W. von Essen, arkkitehti .

E. Filen, kuvanveistäjä .
A. W. 'Finch, keramiikkitaiteilija
0. Finne, kuvanveistäjä .
M. Frelander, arkkitehti .
j. Friedl, kuvanveistäjä .

M. Ahola, kirjanpitäjä .
T. Ahrenberg, piirust. opett. ja

kartogr. .

A. Alen, kirjaltaja .
E. Anttila, kudontatait. .
B. Blomqvist, ylikonepainaja ..

R. Blomstedt, arkkitehti
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JOHTOKUNTA
Taideteoll isuuskeskuskoul un joh tokuntana toimii Taideteollisuus

yhdistyksen asettama koululauiakunta. Lautakunnan jäseninä ovat
paitsi rehtoria ja taiteellista johtajaa, olleet yliarkkitehti M. Schjerf
beck, puheenjohtajana, sekä fil. tohtori j. Aitio, koristemaalari 5.
Vuorio ja kirjaltaja K. f'. Hellgren.
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L. Törnudd, opettajatar .
T. Vikstedt, koristetait., piirt. ..
.f. Viksten, insinööri .
V. Vuorio, kirjaltaja .

A. Aijälä, fil. maist.

P iirustuksenopetuksen metod.
0raafill. sommittelupiirustusta.
Ammattioppia II latojille.
Ammattioppia I sekä amm.piir.
ja latomista kirjaltajille.
Kirjap.lainsäädännöt ja oppisopi
mukset (lyhyt luentosarja).

1

9

SISÄÄNPÄÄSYVAATI MU KSET
Yleinen ammaiiilaiskoulu: Kansakoulu- tai alempi käsityöläis

koulukurssi tai vastaavat tiedot
Taideteollisuuskoulu: Kansakoulukurssi tai vastaavat tiedot sekä

kuukauden kestävä koeaika piirustuksessa.
Piirustuksenopeliajaosasiolle pyrkiviltä todistus Yliopistoon johta

van koulun lähinnä viimeistä luokkaa vastaavasta tietomäärästä.
Koeaika kuin yllä.

KOULUMAKSUT
Yleisessä ammatlilaiskoulussa: Smk 50: - ammattilaisilta, muilta

oppilailta Smk 100: - kumpaisenakin lukukautena.
Taideteollisuuskoulussa: Smk 50:- ammattilaisilta, muilta oppi

lailta Smk 300: - kumpaisenakin lukukautena.
Oppilaat, jotka jo oivat läpikäyneet koulun, mutta käyttävät hyväk

seen opetusta jommankumman osaston erikoisaineissa, ovat suorit
taneet Smk 150: -, jos ovat olleet ammattilaisia, muut oppilaat
Smk 400: -.

Alennuksia on myönnetty eri,koistapauksissa harkinnan mukaan.

LAHJOITUKSIA
Käsityö- ja Tehdasyhdistys on antanut koululle oppilasstipendien

jakamista varten 450 mk sekä Heimbergerin siipendirahasto 550 mk.
K. H. Renlundin käsityöläisiile ja tehtaantyömiehil!e varatun sti

pendi- ja palkintorahaston korkovaroista 001 rahatoimikamari tätä
vuotta varten antanut koululle 1,230 mk jaettavaksi apurahoina an
siokkaille oppilaille.

Arkkit. M. Frelander on lahjoittanut 1,000 mk jaettaviksi palkin
toina huonekalupiirustusosastolla,

Entinen Amerikassa toimiva keskikoulun opettaja W. Soini on
tänäkin vuonna lähettänyt koululle 5 dollaria jaettavaksi palkintona
keramiikan oppilaille. Niinikään on entinen oppilas rouva £. Nauk
ler samaan tarkoitukseen lahjoittanut 200 mk ja opettaja nti L. Törn
udd 100 mk annettavaksi palkintona hyvin suoritetuista opinnoista
piirustuksenopettajaosastolla.

Kaikista näistä lahjoista lausuu koulu täten [ämpimät kiitoksensa.

KIRJASTO
Kirjastonhoitaja arkkitehti Rafael Bloms'tedt. Amanuenssi neiti

j. Böhm. Lukukausien aikana oivat kirjasto ja lukusali olleet avoinna
niin hyvin yleisöä kuin koulun kaikkia oppilaita varten klo 12-2 ja
7-9 ip. tiistaisin ja perjantaisin, klo 7-9 ip. keskiviikkoisin ja
lauantaisin sekä klo 5-7 maanantaisin ja torstaisin.

RE H TO RI N KA NS LI A
on ollut avoinna maanant., torst. ja perjant. lclo 8-½9, tiist. klo
6-l/'.l8 ja keskiv. klo 7-½8 ip.

OPPIVUOSI
Syyslukukausi alkoi syyskuun 15 p:nä ja päättyi joulukuun 18

p:nä. Kevätlukukausi alkoi tammikuun 13 p:nä ja päättyi toukokuun
19 p:nä.



OPETUSOHJELMA
I.

YLEINEN AMMATTILAISKOULU
TAIDETEOLLISIA AMMATTEJA

VARTEN
( Pääasiassa iltaopetusta)

I. YLEINEN KURSSI
Tarkoitettu oppilaille, joilla ei ole ammattia, tai joilla on taide

teoll. ammatti, jota varten ei erikoista kurssia ole järjestetty.
I luokka: Käsivarapiirustusta, amrnattilaskentoa, vaihtoehtoisia

oppiaineita. Yhteensä 10 tunt. viikossa.
Vaihtoehtoisia ovat: Käsivarapiirustus (ylim. tunteja), kaunokir

joitus, tekstaus ja rakennuspiirustus sekä harkinnan mukaan muo
vailu ja sornmittelupiirustus.
2 luokka: Käsivarapiirustusta, projektiopiirustusta, vaihtoehtoisia

oppiaineita. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
Vaihtoehtoisia ovat: samat hin 1 luokalla sekä perspektiivioppi,

tyylioppi ja muovailu. Sitä paitsi harkinnan mukaan puun- ja kiven
veisto sekä keramiikka- ja porsliinimaalaus somrnittel upiirustu-ksen
opetusta nauttiville oppilaille.
3 luokka: Käsivatapiirustusta, äindinkieltä, kirjanpitoa, vaihto

ehtoisia oppiaineita. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
Vaihtoehtoisia: samat aineet kuin 1 ja 2 luokalla.

II. KORISTEVEISTÄJIEN JA MUOVAILIJAIN KURSSI
I luokka: Käsivarapiirustusta, rnuovailua ja veistoa, projektio-

piirustusta, amrnattilaskentoa. Yhteensä 12 tunt. viikossa. 1

2 luokka: Käsivarapiirustusta, rakennuspiirustusta, muovailua ja
veistoa sekä äidinkieliä. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
3 luokka: Muovailua ja veistoa, tyylioppia, kirjanpitoa. Yhteensä

12 tunt. viikossa.
Vapaaehtoinen aine: Sommittelupiirustus.

I
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111. HUONEKALUPUUSEPPIEN KURSSI
J luokka: Kåsivarapiirustusta, ammattilaskentoa, äidinkieltä, am

mattipiirustusta, työharjoituksia. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
Vapaaehtoinen aine: käsivarapiirustus (ylirnåår. tunteja).
2 luokka: Työharjoituksia, amrnattipiirustusta, muovailua, puun

veistoa, projektio-oppia, tyylioppia. Yhteensä 14 tunt. viikossa.
Vapaaehtoinen aine: sornmittel upiirustus.
3 luokka: Työharjoituksia, amrnattipiirustusta, rakennuspiirus

tusta (sisustusta), muovailua, puunveistoa, kirjanpitoa. Yhteensä
12 tunt. viikossa.
Vapaaehtoinen aine: sornmittelupiirustus.

IV. METALLITYÖNTEKIJÄIN KURSSI
Lakkautetaan luokka luokalta ja yhdistetään kaupungin yleiseen

ammattilaiskouluun.

3 luokka: Konepiirustusta, amrnattioppia, äidinkieltä, kirjanpitoa,
projektio-oppia . Yhteensä 12 tunt. viikossa.

V. KIRJAN SITOJA I N KU RSS I (ei oppineille)
Lakkautetaan luokka luokalta ja yhdistetään kaupungin yleiseen

ammattilaiskouluun.

3 luokka: Kirjansitomista, tekstausta, kirjanpitoa, tyylioppia. Yh
teensä 12 tunt. viikossa.

V. KIRJANSITOJAIN KURSSI (täysinoppineille)
I luokka: Käsivarapiirustusta, käytännöllisiä harjoituksia (käsin

kultausta y. ammattipiirustusta ja tekstausta sekä marrnoreerausta).
Yhteensä 11 tunt. viikossa.

Vapaaehtoinen aine: sommittelupiirustus.
2 luokka: järjestetään ensi oppivuonna.

VI. KORISTEMAALARIEN KURSSI
I luokka: Käsivarapiirustusta, ammattilaskentoa, ammattirnaa

lausta, tekstausta. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
2 luokka: Kasivarapiirustusta, perspektiivioppia, ammattimaa

lausta, koristemaalausta, piirustusta elävän mallin mukaan, teks
tausta, äidinkieltä. Yhteensä 22 tunt. viikossa.
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3 luokka: Käsivarapiirustusta, ammattimaalausta, koristemaa
)aust_a, piirustusta elävän mallin mukaan, muovailua, tyylioppia, kir-
janpitoa. Yhteensä 30 tunt. viikossa. ·
Luokilla 2 ja 3 osaksi päiväopetusta.
Vapaaehtoinen aine: sommittelupiirustus.

VII. KIRJANPAINAJIEN KURSSI (täysinoppineille)
I luokka: Teoreettista värioppia, painamista y. graafillista väri

oppia, ammattioppia I. Yhteensä 8 tunt. viikossa.
Vapaaehtoisia aineita: käsivarapiirustus ja sommittelupiirustus.
2 luokka: Painamista, hinnoittelua, arnmattioppia II. Yhteensä

10 tunt. viikossa.
Vapaaehtoisia aineita samat kuin 1 luokalla.

VIII. LATOJIEN KURSSI (täysinoppineille)
I luokka: Käsivarapiirustusta, tekstausta ja latomista, teoreettista

värioppia, Yhteensä 8 tunt. viikossa.
Vapaaehtoisia aineita: amrnattioppi I ja sorrunittelupiirustus.
2 luokka: Amrnattipiirustusta y. [atomista, hinnoittelua y. tariffi

oppia, tyylioppia. Yhteensä 10 tunt. viikossa.
Vapaaehtoisia aineita: samat kuin 1 luokalla.

IX. TAIDETAKOJIEN JA METALLIPAKOTTAJIEN
KURSSI

I luokka: Käsivarapiirustusta, ammattipiirustusta, taontaa ja pa
kotusta, ammattipiirustusta (sepille), muovailua (rnetallipakottajille).
Yhteensä 12 tunt. viikossa.
2 luokka: Käsivarapiirustusta, taontaa ja pakotusta, · ammatti

piirustusta, äidinkieltä, muovailua. Yhteensä 14 tunt. viikossa.
Kultasepät ja kaivertajat vaihtavat ammattipiirustuksen kåsivara

piirustukseen ja tekstaukseen.
3 luokka: Taontaa ja pakotusta, muovailua, tyylioppia, ammatti

piirustusta, arnrnattioppia ja -taloutta. Yhteensä 14 tunt. viikossa.
Sommittelupiirustuksen opetusta annetaan arnmattipiirustuksen ja

käytänn. harjoituksien yhteydessä.

X. LÄKKI-, LEVY- JA VASKISEPPIEN KURSSI
Lakkautetaan luokka luokalta ja yhdistetään kaupungin yleiseen

amattikouluun.
3 luokka: Metallipakotusta, rnuovailua, tyylioppia, ammattipii

rustusta, arnmattioppia ja -taloutta. Yhteensä 14 tunt. viikossa.
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XI. KIVIPIIRTÄJIEN KURSSI
I luokka: Käsivarapiirustusta, ammattjlaskentoa, tekstausta, lito

grafiaharjoituksia. Yhteensä 12 tunt. viikossa.
2 luokka: Kåsivarapiirustusta, tekstausta, litografiaharjoituksia.

Yhteensä 12 tunt. viikossa.
Vapaaehtoinen aine: sommittelupiirustus.
3 luokka: Käsi varapiirustusta, tyylioppia, perspektiivioppia, lito

grafiaharjoituksia. Yhteensä 14 tunt. viikossa.
Vapaaehtoinen aine: sommittelupiirustus.

I I.
TAIDETEOLLISUUSKOULUN OPETUSOHJELMA*)

(Sekä päivä- että ittaopetusta)

A. MALLIPIIRUSTUSOSASTO
I vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsi

varapiirustusta, projektiopiirustusta, muovailua, taidehistoriaa, tyyli
oppia, vaihtoehtoisia oppiaineita. Yhteensä 39 tunt. viikossa,

Vaihtoehtoisia aineita: Porsliinirnaalaus, kuvanveisto ja muovailu.
2 vuosikurssi: Sornrnittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsi

varapiirustusta, muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia, muoto-oppia,
perspektiivioppia, piirustusta elävän mallin mukaan, tekstausta ja
heraldiikkaa, vaihtoehtoisia aineita. Yhteensä 44 tunt. viikossa.

Vaihtoehtoisia ovat samat aineet kuin 1 vuosikurssilla sekä har
kinnan mukaan keramiikka.
3 vuosikurssi: Somrnittelupiirustusta, muovailua, muoto-oppia, pii

rustusta elävän mallin mukaan, tekstausta ja heraldiikkaa, kirjan
pitoa, vaihtoehtoisia aineita. Yhteensä 37 tunt. viikossa.

Vaihtoehtoisia ovat samat aineet kuin 2 vuosikurssilla.

8. HUONEKALUPIIRUSTUSOSASTO
I vuosikurssi: Somrnittelupiirustusta, huonekalupiirustusta, käsi

varapiirustusta, amrnattipiirustusta, työharjoituksia, muovailua, puun
veistoa, projektiopiirustusta, perspektiivioppia, taidehistoriaa, tyyli
oppia, rakennuspiirustusta. Yhteensä 42 tunt. viikossa.
2 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, huonekalupiirustusta, käsi

varapiirustusta, tekstausta, amrnattipiirustusta, työharjoituksia, muo-

*), Eräiden harjoitusaineiden suuri tuntiluku johtuu siitä, että oppilaita
on 'velvoitettu työskentelemään sellaisinakin aikoina, jolloin opettajalla ei
ole opetusvelvollisuutta.
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vailua, puunveistoa, taidehistoriaa, tyylioppia, rakennuspiirustusta, -
muoto-oppia. Yhteensä 47 tunt. viikossa.
3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, huonekalupiirustusta, am

mattipiirustusta, työharjoituksia, puunveistoa, muoto-oppia, raken
nuspiirustusta, kirjanpitoa. Yhteensä 41 tunt. viikossa.

C. KORISTEMAALAUSOSASTO
J vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsi

varapiirustusta, ammatti- ja ornamenttimaalausta, muovailua, pr~
jektiopiirustusta, taidehistoriaa, tyylioppia. Yhteensä 40 tunt. vu
kossa.
2 vuosikurssi: Sommittel upiirustusta, käsivara- ja ornamentti

piirustusta, koristemaalausta, muovailua, tekstausta ja_ her~_ldiikkaa,
perspektiivioppia, taidehistoriaa, tyylioppia, muoto-oppia, piirustusta
elävän mallin mukaan. Yhteensä 45 tunt. vijkossa,

3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, käsivara- ja orriamentti
piirustusta, koristemaalausta, tekstausta ja heraldiikkaa, muoto-op
pia, piirustusta elävän mallin mukaan, kirjanpitoa. Yhteensä 41
tunt. viikossa. ,

Vapaaehtoisia aineita: tekstaus sekä puun- tai kivenveisto kaikilla
vuosi kursseilla.

D. VEISTO- JA MUOVAILUOSASTO
J vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, omamenttipiirustusta, käsi

varapiirustusta, kuvanveistoa ja muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia,
projektiopiirustusta. Yhteensä 39 tunt. viikossa.
2 vuosikurssi: Somrnittelupiirustusta, ornarnenttipiirustusta, kuvan

veistoa ja muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia, perspektiivioppia,
muoto-oppia, piirustusta elävän mallin mukaan. Yhteensä 41 tunt.
viikossa.
3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, kuvanveistoa ja muovailua,

muoto-oppia, piirustusta elävän mallin mukaan, kirjanpitoa. Yh
teensä 40 tunt. viikossa.

Vapaaehtoinen aine: keramiikka, harkinnan mukaan kaikella vuosi
kursseilla.

E. KE RAM 11 KKIOA SSTO
Keramiikka ta i pors I i i n i ma a I au s pääaineena

J vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, omamenttipiirustusta, käsi
varapiirustusta, keramiikkaa (keramiikan oppilaille), porsliinimaa
lausta (porsliininm :n oppil.), muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia,
projektiopiirustusta. Yhteensä 40 tunt. viikossa.
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2 vuosikurssi: Sommittel upiirustusta, ornamenttipiirustusta, käsi
varapiirustusta, keramiikkaa (keramiikan oppilaille), porsliinimaa
lausta (porsliininm :n oppil.), muovailua, taidehistoriaa, tyylioppia,
perspektiivioppia, muoto-oppia. Yhteensä keramiikan oppilaille· 41,
porsliininm:n oppilaille 39 tunt. viikossa.
3 vuosikurssi: Sornmittelupiirustusta, keramiikkaa, (keramiikan

oppilaible), porsliinimaalausta (porsliinim:n oppilaille), muovailua,
piirustusta elävän mallin mukaan, muoto-oppia, kirjanpitoa. Yh
teensä keramiikan oppilaille 36, pors!iinim :n oppilaille 32 tunt. vii
kossa.

Vapaaehtoinen aine: porsliinimaalaus (keramiikan oppilaille) ja
keramiikka (porsliinimaalauksen oppilaille).

f. TAIDETAKOMIS- JA METALLIPAKOTUS
OSASTO

I vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornarnenttipiirustusta, käsi
varapiirustusta, taontaa ja pakotusta, taidehistoriaa, tyylioppia, pro-
jektiopiirustusta, muovailua, Yhteensä 40 tunt. vii,kossa. .
2 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, ornarnenttipiirustusta, käsi

varapiirustusta, taontaa ja pakotusta, taidehistoriaa, muoto-oppia,
muovailua, tyylioppia, Yhteensä 43 tunt. viikossa.
3 vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, taontaa ja pakotusta, muoto

oppia, muovailua, kirjanpitoa. Yhteensä 36 tunt. viikossa.

0. PIIRUSTUKSENOPETTAJIEN VALMISTUS
OSASTO

I vuosikurssi: Käsivarapiirustusta, ornamenttipiirustusta, som
mittelupiirustusta, perspektiivioppia (epäsuora), projektiopiirustusta,
muoto-oppia, tyyli oppia, taidehistoriaa, muovail ua, piirustusta elä
vän mallin mukaan, piirustusopet. metodiikkaa (kevätl.). Yhteensä
syyslukuk. 36, kevätlukuk. 38 tunt. viikossa.
2 vuosikurssi (Tänä vuonna päättävä): Käsivarapiirustusta, orna

menttipiirustusta, sornmittelupiirustusta, piirustusta elävän mallin
mukaan, muovailua, muoto-oppia, tyylioppia, taidehistoriaa, teks
tausta ja kaunokirjoitusta y. metodiikkaa, plastjllista anatomiaa,
piirustuksenop, metodiikkaa, harjoitusluokan opetusta. Yhteensä 41
tunt. viikossa.

Vapaaehtoisia aineita (molemmilla vuosikursseilla erinäisillä eh
doilla): porsliinimaalaus, keramiikka, metallipakotus, kivenveisto,
puunveisto, rakennuspiirustus, kirjanpito sekä (ylimäär. tunteja)
ornamenttipiirustus, tekstaus, kaunokirjoitus ja muovailu. Toisebla
vuosikurssilla sitäpaitsi perspektiivioppi (suoranainen).
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3 vuotiskurssi järjestetään aikaa myöten seuraavine aineineen:
Käsivarapiirustustusta, ornamenttipiirustusta, sommittelupiirustusta,
piirustusta elävän mallin mukaan, rnuovailua, muoto-oppia, kauno
kirjoitusta y. metodiikkaa, rakennus- ja viivotinpiirustusta. Yhteensä
33 tunt. viikossa.

Vapaaehtoiset aineet pääasiallisesti samat kuin 1 ja 2 vuosikurs
seilla.
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OPPILASMÄÄRÄ

I. YLEINEN AMMATTI LAIS KOU LU TAI DE
TEOLLISIA AMMATTEJA VARTEN

H. ORAAFILLISEN TAITEEN OSASTO
J vuosikurssi: Sommittelupiirustusta, käsivarapiirustusta, orna

menttipiirustusta, graafillista sommittelua, projektiopiirustusta, taide
historiaa, tyylioppia, piirustusta elävän mallin mukaan, tekstausta
ja heraldiikkaa. Yhteensä 40 tunt. viikossa.

2 vuosikurssi: A- ja O-osastoilla on jotkut oppilaat syksyllä siir
tyneet 2-vuotiskurssille, jolloin opinnot on järjestetty henkilökohtai
sesti harkinnan mukaan. Lopullinen opintokaava järjestetään ensi
oppivuonna.

I
II
III
IV
V
VI
V'll

VIII
IX
X

XI

Yleinen kurssi .
Koristeveistäjien ja muovailijain kurssi .
Huonekalupuuseppien kurssi .
Metalfityöntekijäin kurssi .
Kirjansitojain kurssi .
Koristernaalarien kurssi .
Painajien kurssi .
Latojien kurssi .
Taidetakojien ja metallipakottajien kurssi .
Läkki-, levy- ja vaskiseppien kurssi .
Kivipiirtäjien kurssi .

125 oppii....10 ,,
37 ,,
28 ,,
17 ,,
60 ,,
5 "12 ,,

53 ,,
4 "

16 ,,
Yhteensä 367 oppii.

II. TAIDETEOLLISUUSKOULU
A Mallipiirustusosasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 oppii.
B Huonekalupiirustusosasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,,
C Koristemaalausosasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,,
D Veisto- ja rnuovailuosasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,,
E Keramiikkiosasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,,
F Taidetaonta- ja metallipakotusosasto . . . . . . . . . . . . . . 5 ,,
0 Piirustusopettajien valmistusosasto . . . . . . . . . . . . . . . . 37 ,,
Ii Oraafillisen taiteen osasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ,,

--------
Yhteensä 96 oppii.

Koko koulun oppilasmäärä 463 oppii.

I



Opetus suomenkielisiä oppilaita varten on tänä oppivuotena tapahtunut allaolevan kaavan mukaan:

Oppiaineet \ Maanantai \ Tiistai I Keskiv. \ Torstai \ Perjantai \ Lauantai \ Sunnuntai

Ammatti- ja ornamenttimaalaus ...... - 5-9 ip. - - 5-9 ip. - -
Ammattilaskento ........................ - 6-8 ip. 6-8 ip. - 6-8 ip. - -
Ammattioppi k. VII ja VIII. .......... - 7-9 ip. - - 7-9 ip. - -
Ammattioppi metallityönt. varten. - - - - ·1-9 ip. - -

Ammattioppi ja -talous seppiä ja me-
tallipakottajia varten.......... . .. - - - 7-9 ip. - - -

Ammattipiir. Iatojille y. lat.harj. .. 6-9 ip. - - 7-9 ip. - - -
Ammattipiir. puuseppiä varten ........ 7-9 ip. - - 5-7 ip. - - -
Ammattipiir. sepp. ja metallipak. vart. - - - - - 5-9 ip. -
Graafill. sommittelu ................ .. - - - - - 10-12 ap. -

" " - - - 1-3 ip. 1-3 ip. 1-3 ip. -

Harjoitusluokat .. ·············· "10-12ap. 10-12 ap. - -- 5-7 ip. - -
Hinnoittelu y. tariffioppi kirjalt. vart. - 6-9 ip. - - - - -

Huonekalupiirustus ...... . .. . 8-10 ap. 8-10 ap. - - 8-10 ap. - -

" ...................... 1-3 ip. 1-3 ip. - - - - -
Kaunokirj. y. metodikka .............. - - - - 8-10 ap. - -
Keramiikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 6-9 ip. 1-4 ip. 6-9 ip. 1-4 ip. 5-8 ip. - -
Kirjamarmoreeraus .. ......... - 6-9 ip. - - - - -
Kirjanpito ................................ 6-8 ip. - - 7-9 ip. - - -
Kirjankultaus y. ammattipiirustus .. - - - 6-9 ip. 6-9 ip. - -

Konepiirustus 7-9 ip. - 7-9 ip. - - 5-9 ip. -
Koristemaalaus ....................... - - - - 10-12 ap. 10-12 ap. -

" ··················· .. 1-3 ip. 1-3 ip. 1-3 ip. - - 1-3 ip. -

Käsivara- ja ornamenttipiirustus ...... 9-10 ap. 9-10 ap. 9-10 ap. 9-10 ap. 9-10 ap. 9-10 ap. -

Käsivarapiirustus .......... ·••· ········ 10-12 ap. 10-12 ap. 10-:-12 ap. 10-12 ap. 10-12 ap. 10-12 ap. -

" .............. . .... 6-8 ip. 6-8 ip. 7-9 ip. 6-8 ip. 6-8 ip. 6-8 ip. -
Käyt. hari. puuseppiä varten .......... - 5-9 ip. - - 5-9 ip. 2-6 ip. -
Litografiaharjoitukset. . . . . . . . . . . . . . . ... - 6-8 ip. - 6-9 ip. 6-9 ip. - -

·'.°)-

00

Metallipakotus, kats. taidetaonta
1 3-4 ip.Muoto-oppi I. ......... - - -

" II ............ - - 5-6 ip.
Muovailu, kats. veisto ja muov.

I I 5-6 ip.Perspektiivioppi (epäsuora) .... - 5-6 ip. - -
,, (suoran.) ..... - 1-2 ip. -

Pii rust. elävän mallin mukaan. - 8-10 ap. 10-12 ap.
" 1-3 ip. - 1-3 ip.

" " " " - 5-8 ip. 5-7 ip. - 6-8 ip.
Piirustusopet. metodiikka I ........... - 5-7 ip. -

" " II ........... 5-7 ip. - - - 3-4 ip.
Piastiilinen anatomia ........ 2-4 ip. - - - - -
Porsliinimaalaus .. - 1-3 ip. 1-3 ip. - 1-3 ip. 1-3 ip.
Projektio-oppi ..... - 6-8 ip. - - - -
Projektiopiirustus ............ - 1-3 ip. 7-9 ip. - - 5-7 ip.
Puuveisto, kts. veisto
Rakennus- ja viivotinpiirustus - 6-8 ip. 7-9 ip. - 6-8 ip. 7-9 ip.
Rakennusveistotaide ................... - - - 1-4 ip. 1-4 ip. -
Sommittelupiirustus (iltak.) .......... - - 6-8 ip. 6-8 ip. 5-7 ip.

"
(päiväk.) I. - 10-12 ap. 8-11 ap. 8-11 ap. 8-11 ap.

" 11. 8-10 ap. . 8-10 ap. 8-10 ap. 10-12 ap.
Taidehistoria - - - 5-7 ip.
Taidetaonta ja metallipakotus . {

1-3 ip. 1-3 ip. - -
5-9 ip. 5-9 ip. 5-9 ip. 6-9 ip. 6-9 ip.

Tekstaus ja heraldikka ..... - - 5-9 ip. 6-8 ip. 6-8 ip.
,, kaunokirjoitus - 6-8 ip. - - 5-9 ip.

,, y. latominen kirjalt. - 6-8 ip. - - - 7-9 ip.
Tekstiiliharjoitukset. .............. 1-4 ip. - - - 1-4 ip.
Tyylioppi (YI. ammattilaiskoulu). - - - - - - \ 10-12ap.

(Taideteollisuuskoulu) I 3-4 ip. 3-4 ip. - - -
" " II - - - 8-9 ap. 3-4 ip.

Veisto ja muovailu 1-3 ip. 1-3 ip. 1-3 ip. 1-3 ip. 1-3 ip. 1-3 ip.,, " " 6-8 ip. 5-9 ip. 6-8 ip. 6-8 ip. 5-9 ip. 6-8 ip.
Värioppi kirjaltajia varten (teor.) . - - - 7-9 ip. -
Aidinkieli ........... 6-8 ip. - - - - 5-7 ip. I - I '°
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KILPAILUJA
Paitsi pienempiä palkintoja (taidekirjoja) on jaettu Taideteolli

suuspäiväkoulussa seuraavat palkinnot erinäisissä kilp~iluis~a: .
Kilpailuaihe lattiaryijy: kaksi II palk. Greta Pohianheimo ja .

Kyllikki Tappura; III palk. Ulla Mether. . ..
Kilpailuaihe rekiryijy: I palk. Paula Mela ja II palk. Eeliri Lilja

maa.
Kilpailuaihe karvalankamatto: I palk. Greta Pohjanheimo, II

palk. Annikki Brander ja III palk. Anna-Liisa Grönroos.
Oy. Ph. U. Strengberg & Co:n pyynnöstä toimeenpantiin syys

lukukaudella taideteollisuuspäiväkoulun oppilaiden kesken kilpailu
käsittäen ilmoitusreklaameja mainitun tehtaan tupakkatuotteita var
ten. Seuraavat palkinnot annettiin: I palk. 300 mk Doris Lindh,
HI palk. 100 mk Gunilla Jung. Lisäksi lunasti tehdas 50 mar
kalla kpl :lta Ina Behrsenin, Eva Wichma,nnin, Karin Aljihanin
ja Gunilla Jungin (2 kpl.) tekemät ehdotukset ...

Kevätlukukaudella ovat påiväkoulun oppilaat tehneet tapettipii
rustuksia Oy. Tampereen Tapettitehtaalle. Näistä mallipiirustuk
sista on tehdas lunastanut 12 kappaletta,

H uvudstadsbladetin yleisön kesken toimeenpannun piirustuskil
pailun johdosta, käsittäen autornobiilionnettornuuden, jatsitytön y.n~.
järjestettiin alustava kilpailu saman ohjelman mukaan taideteolli
suus päiyäkoulussa käsivarapiirustusopetuksen yhteydessä. I ja I I
palk. 80 ja 60 mk sai Doris Lindh (sittemmin korkeimman palkin
non saaja H .bladetin kilpailussa); m palk 40 mk sai Hans Björk
lind.

Kou-Jun iltaosaston (yl. ammattilaiskoulun) oppilaiden kesken toi
meenpantiin sitäpaitsi sommittelupiirustuksen yhteydessä kilpailu,
aiheena rekiryijy. I palk. sai Toini Aaltonen, II palk. Aatto Val
kama ja III palk. Anna-Liisa Raatikainen. Palkintoina annettiin
taidekirjoja.

PÄÄSTÖTODISTUKSEN SAANEET OPPILAAT
I. Yleinen ammaitilaiskoulii taideteollisia ammatteja varten.
Yleinen kurssi: Hellin Aro, Reino Kilpeläinen, Veijo Laakkonen,

Elsa Mäkivirta, Greta Nieminen, Anna Oikarinen, Oiva Salovaa~a,
Mikael Schilkin, Irene Schultz, Kerttu Suvanto, Ingeborg Tengen,
Kaarlo Yirkki, Katri Virtanen, Valto Vuorinen ja Reino Österman.
Koristeveistäiien ja muovailijain kurssi: Edvard Manselius.
Metallityöntekijäin kurssi: Ake Eriksson, Kaarle Haikorainen,

Leo Hakkarainen, Vilho Hamara, Elis Holopainen, Eino Ilmiö,
Uuno Jokinen, Lauri Koivisto, Eino Kiljunen, Tapani .Malmberg,
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Ferdinand Mikonsaari, Sven Qlin, Reino Ranta, Edvard Rothman,
Hugo Räsänen, Arvi Siekkinen, Valter Siren, Benjamin Tiittanen,
Väinö Toivonen, Toivo Torvinen, Eino Tuononen, Edmund Törrö
nen, ja Mauno Ylinen.
Kirjonsiiojain. kurssi (ammattioppil. kurssi): Esko Rajala ja

Jorma Spets.
Koristemaalarien kurssi: Ensio Kanerva, Paavo Leinonen ja

Aapeli Laitinen.
Painajien kurssi: Niilo Helenius ja Wäinö jokinen.
Latojien kurssi: Onni Kemppi ja Vilhelm Montin.
Taidetakojien. ja metallipakottaiien kurssi: Lennart Venhola.
Läkki-, levy- ja vaskiseppien: kurssi: Aarne Berg, Kaarle Puhia

ja Mauno Wirtanen.
Kivipiirtäiien .kurssi: Astrid Soininen.

I/. Taideteollisuuskoulu.

Mallipiirustusosasto: Greta Hermansen, Martta Jousi, Elsa Kal
lio, Maria Oreschnikoff, Aleksanteri Pärssinen, ja Marita Serenius.
Huonekalupiirustusosasto: Lisa Johansson, Ester Lindqvist ja

Boris Siudnitzky,
Koristemaalausosasto: Eino Fagerlund ja Eemil Ruokolainen.
Keramiikkiosasio: Taina Rikala.
Taidetaonta- ja metallipakotusosasto: Irma Hornborg ja Aune

Urho.
Piirustuksenopettaiien valmisiusosasto: Ester Ax, Kerttu Häivä

ldirien., Saima Hämäläinen, Rauha Ilkka, Pia Lindberg, Heidi Lo
denius, Nils Relander, Armi Rossi, Aune Simola ja Aili Tenhovaara.

AVUSTUKSET JA PALKINNOT
K. H. Renlundin käsityöläisille ja tehtaantyömiehille tarkoitetun

stipendi- ja palkintorahaston korkovaroista ovat seuraavat amma
tissaan osoittamasta ahkeruudesta ja edistyksestään koulun oppi
aineissa saaneet 410 mk:n avustukset: Lauri Koivisto, Abel Laitinen
ja Kalle Puhjo.

Käsityö- ja Tehdasyhdistyksen stipendivaroista saivat seuraavat
oppilaat palkintoja ahkeruudesta ja edistyksestä: Mauno Ylinen
300 mk ja Edvard Manselius 150 mk.

Heimbergerin stipendivarat jaettiin seuraavalla tavan la: Michael
• Schilkin sai 300 mk ja Kaarle Haikarainen 250 mk.

Vuorion stipendirahaston korkovaroista annettiin 1,600 mk ko
ristemaalausosastori kurssin suorittaneelle oppilaalle Emil Ruoko-
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laiselle apurahana tutkintomatkaa varten kotimaassa sillä ehdolla,
että tehdyistä tutkielmista kaksi luovutetaan koulun kokoelmiin.

Arkkit. M. frelanderin 1,000 mk:n palkintoraha jaettiin siten, että
oppilaat Anni Krokiors ja Ester Lindqvist kukin saivat 500 mk.

Rouva E. Nauklerin palkintorahat jaettiin seuraaville: Maria
Oreschnikoij 100 mk, Toini Muona 60 mk ja Edit Wiklund 40 mk.

Keramikko W. Soinin palkintorahat jaettiin seuraaville: Greta
Pohjanheimo 150 mk sekä Toini Muona ja Edit Wiklund 25 mk
kukin.

Tarkast. nti L. Törnuddin 100 mk palkinnon sal piirustuksenopet
tajien valmistusosaston suorittanut oppilas Nils Relander.

Taideteollisuusyhdistyksen tarkoitusta varten käytettävinä olevista
varoista saivat seuraavat oppilaat palkintoja ahkeruudesta ja edis
tykestä: 250 mk Kerttu Häivdläinen, Saima Hämäläinen, Valter
Siren, Edmund Törrönen, Aune Urho, ja Reino Osterman; 225 mk
Eino Ilmiö, Reino Ranta, Arvi Siekkinen, Benjamin Tiittanen ja
Kaarlo Yirkki; 200 mk Ina Behrsen, Väinö Hamara, Rauha Ilkka,
Martta jousi, Doris Lindh, Aleksanteri Pärssinen, Taina Rikala
ja Armi Rossi; 175 mk Ake Eriksson, Niilo Helenius, Lisa Johans
son, Wäinö Jokinen, Ensio Kanerva, Reino Kilpeläinen, Tapani
Malmberg, Ferdinand Mikonsaari, Esko Rajala, Niilo Suominen,
Kerttu Suvanto ja Toivo Torvinen; 150 mk Hellin Aro, Hans Björk
lind, Vilho Hamara, Elis Holopainen, Uuno Jokinen, Matti Kuro
nen, Paavo Leinonen, Ester Lindqvist, Heidi Lodenius, Elsa Mäki
virta, Aarne Nukarinen, Taimi Nyberg, Anna Oikarinen, Nils Re
lander, Edvard Rothman, Hugo Räsänen, Oiva Salovaara, Martti
Savolainen, Jorma Spets, Ingeborg Tengen, Aili Tenhovaara, Väinö
Toivonen, Pekka Törmä, Lennart Venhola ja Va'lto Vuorinen; 100
mk Joonas Ahonen, Runar Allen, Aarne Berg, Friedrich Eiche,
Ossi Hogelin, Olof Hammarström, Arvo Heikkilä, Kauko Huhta,
Gunnar Johansson, Edvard Karlsson, Edvin Kor/zonen, Yrjö Koti
salmi, Anni Krokjors, Einari Laaksonen, Geli Mattsson, Margit
Mattsson, Arvi Nihiilä, Onni Oja, Astrid Soininen, Otto Wester,
Mauno Wirtanen ja Lauri Yitikka.

Helsingissä toukokuulla 1927.

Werner von Essen
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Kausilchtl ladottu ja painettu Taideteollisuus
Keskuskoulun aafillisella iltakurssilla


